
 
 

 تک کی معلومات شامل ہیں۔ 2020جوالئی  20اس اشاعت میں 
 

NYC  کارکنوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے: 4دوبارہ کھولنے کا مرحلہ 
 

 

آرٹس  انڈورریاست اور شہر نے انڈور ڈائننگ اور ہوگا۔  نہیںکا حصہ  4مرحلہ انڈور آرٹس اور تفریح انڈور ڈائننگ اور 
 nyc.gov/workersکے دوبارہ کھلنے کی کوئی تاریخ طے نہیں کی۔ اپ ڈیٹس اور معلومات کے لیے  اور تفریح

  ۔مالحظہ کریں

 

 :کے حصے کے تحت، نیویارک سٹی میں درج ذیل کاروبار دوبارہ کھل سکتے ہیں 4سے، مرحلہ  2020جوالئی  20پیر، 
 

 *اعلی تعلیم •

• Pre-K  کے اسکول 12تا گریڈ* 
 

میں ہو اور یومیہ  4مرحلہ  NYCاسکول صرف تبھی کھل سکتے ہیں جب *
فیصد یا اس سے کم پر  5دن کا اوسط استعمال کرتے ہوئے  14انفیکشن کی شرح 

( کے اسکول 12تا گریڈ  K-Pre، اعلی تعلیم)رہے۔ ریاستی رہنمائی 
forward.ny.gov  پر موجود ہے۔ شہر کی رہنمائی(K-Pre  کے  12تا گریڈ

 پر موجود ہے۔ nyc.gov/schools( اسکول

 کم خطرے والے آؤٹ ڈور آرٹس اور تفریح •

 پیشہ ورانہ کھیل کود کے مقابلے جس میں کوئی مداح نہ ہوں •

 †میڈیا پروڈکشن •
 

تصویر، موسیقی، ٹیلی ویژن، اور اسٹریمنگ پروڈکشنز سیٹ پر، مقام پر متحرک †
  یا کسی پروڈکشن یا ریکارڈنگ سائٹ پر۔

 

 :اعلی تعلیم میں شامل ہے
 

 کمیونٹی اور جونیئر کالجز •

 یونیورسٹیاں •

 گریجویٹ اور پیشہ ورانہ اسکولز •

 میڈیکل اسکولز •

 ٹیکنیکل اسکولز •

 
 

 :اور تفریح میں شامل ہیںکم خطرے والے آؤٹ ڈور آرٹس 
 

 چڑیا گھر •

 گارڈنزبوٹانیکل  •

 نیچر پارکس •

 تاریخی سائٹس کے گراؤنڈز اور ثقافتی ادارے •

 آؤٹ ڈور میوزیم •

 آؤٹ ڈور ایگری ٹورزم •

 مقامی زرعی مظاہرے اور نمائشیں •

 سرگرمیاں/دیگر ملتے جلتے ادارے •
 

اگر آپ کسی احاطہ کردہ کاروبار میں کام کرتے ہیں تو، کچھ عمومی اور صنعت سے متعلق مخصوص تقاضوں کے لیے جن پر عمل کرنا آپ کے 
کام کی جگہ کو دوبارہ کھولنے، صحت اور حفاظت کے پر ہے۔  forward.ny.govآجر کو ضروری ہے، اس اشاعت کو پڑھیں۔ تفصیلی رہنمائی 

 311رہنما خطوط سے متعلق سواالت کے ساتھ، یا ایسے آجر کو اطالع دینے کے لئے جو دوبارہ کھولنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے آپ 
 پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ 0381-436-212-1برائے ورکر پروٹیکشن ہاٹ الئن یا 

 

 عمومی تقاضے جن پر کاروبار دوربارہ کھولنے پر تمام آجروں کو عمل کرنا ضروری ہے
 

 پنے کام کی جگہ میں ایسا حفاظتی منصوبہ شائع کریں جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ا • اور اسکریننگ مواصلت

 ساتھی کارکنان کو تربیت دیں۔تحفظ اور حفظان صحت کے پروٹوکولز پر خود کو اور اپنے  •

ٹھیکیداروں، وینڈرز، )روزانہ مالزمت کی صحت کی اسکریننگ انجام دیں اور، قابل اطالق ہونے پر، دوسروں  •
  کی اسکریننگ کریں۔( اعلی تعلیم والے اسکول کے طلبہ

 

 جاتے ہیں۔آپ کے آجر پر ایسے مالزموں کو گھر بھیج دینا الزم ہے جو بیمار ہیں یا بیمار ہو 

کے بارے میں معلومات کے ساتھ مالزمین اور عوام کے لیے نشانات  پروٹوکولزتحفظ اور حفظان صحت کے  •
 پوسٹ کریں۔

URDU 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/P12_EDU_Summary_Guidelines.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


  خود کو اور اپنے ساتھی کارکنوں کو مفت فیس کورنگ دیں اور متبادل اشیاء فراہم کریں۔ • حفاظتی االت
 

آپ کے آجر پر آپ کو اور آپ کے ساتھی کارکنان کو حفاظتی آالت کو استعمال، صاف اور ضائع کرنے کے 
 تربیت دینا الزم ہے۔ بابتطریقے کی 

 

آپ کے آجر پر یہ یقینی بنانا الزم ہے کہ وہ سرپرستوں اور مالقاتیوں کے ساتھ میل جول کرتے وقت اور دوسروں 
 یں ہونے پر فیس کورنگ پہنتے ہیں۔فٹ کی دوری بنانا ممکن نہ 6سے 

حفظان صحت، صفائی 
 ستھرائی، اور جراثیم کشی

بشمول صابن، پانی سے  اہلکار کے لیے ہاتھ کے حفظان صحت کے اسٹیشنز فراہم کریں اور انہیں برقرار رکھیں، •
یا زائد الکحل پر مشتمل ہو ان عالقوں  %60ہینڈ سینیٹائزر جو ہاتھ دھونا، اور کاغذی تولیے اور الکحل پر مبنی 

 ممکن نہیں ہے۔ کے لیے جہاں ہاتھ دھونا 

کثرت سے اور کم از کم روزانہ  سطحوں اور چیزوں کیباقاعدگی سے عمومی جگہوں اور زیادہ ٹچ ہونے والی  •
 ۔صفائی کریں

 

 شامل ہیں۔مثالوں میں دروازے کے دستے، دستی سہارے، روشنی کے سوئچ، آرام گاہیں 
 

صفائی کرنا  یکآپ کے آجر پر سرپرستوں اور مالقاتیوں کے ذریعے ہر استعمال کے بعد جگہوں اور سطحوں 
 الزم ہے۔

آالت اور ٹولز کی شیئرنگ کو محدود کریں اور ہر استعمال کے بعد آالت، اور ٹولز کی باقاعدگی سے صفائی اور  •
  جراثیم کشی کریں۔

 

شیئرنگ کو محدود کرنا یا اس کی صفائی کرنا آالت کے امکانی نقصان کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو، اگر آالت کی 
 آپ کے آجر پر مالزموں سے دستانے پہننے کا تقاضا کرنا الزم ہے۔

 فٹ کی دوری یقینی بنائیں۔ 6جہاں بھی ممکن ہو افراد کے بیچ  • جسمانی دوری

سال سے زائد ہو اور  2سرپرستوں اور مالقاتیوں سے فیس کورنگ پہننے کا تقاضا کریں، بشرطیکہ ان کی عمر  •
 وہ طبی لحاظ سے فیس کورنگ برداشت کرنے پر قادر ہوں۔ 

شائع آرام گاہ اور وقفہ والے کمرے جیسے چھوٹے حصوں میں تصرف کو محدود کرنے کیلئے عالمتی تختی  •
 کریں۔

 انتظار گاہوں سمیت، تمام غیر ضروری عمومی حصے بند کر دیں۔ •

 

 کے تقاضے کم خطرہ والے آؤٹ ڈور آرٹس اور تفریح
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

 %33کسی حصے میں تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے  •
زیادہ سے زیادہ گنجائش میں کارکنان، سرپرست تک محدود کریں۔ 

 ۔شامل ہیںاور مالقاتی 
 

سرپرستوں اور مالقاتیوں کو اسکریننگ مکمل کرنے کی ترغیب  •
 دیں۔

 

جب تک سرپرست اور مالقاتی فیس ماسک نہیں پہنیں تب تک  •
قرار دیں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضوں میں داخلہ ممنوع 

 سماجی دوری واال سیکشن دیکھیں۔
 

یقینی بنائیں کہ مالزمین جب سرپرستوں اور مالقاتیوں سے ملیں تو  •
فیس کورنگ پہنیں اور یہ کہ سرپرست اور مالقاتی جب دوسروں 

 فٹ سے کم دوری پر ہوں تو فیس کورنگ پہنیں۔  6سے 
 

ہ سرپرست اور مالقاتی مختلف پارٹیوں میں ایک یقینی بنائیں ک •
جب جسمانی دوری فٹ کی دوری برقرار رکھیں۔  6دوسرے سے 

ہر کسی پر فیس  —مثاًل، کیش رجسٹر پر  —ممکن نہ ہو تو 
 کورنگ پہننا الزم ہے۔

 

ان سرپرستوں اور مالقاتیوں کے بیچ سماجی دوری کی سہولت بہم  •
محدود کریں جنہیں آؤٹ ڈور پہنچانے کے لیے انڈور گنجائش کو 

جگہ، آرام گاہوں یا دیگر حصوں میں انڈور جگہوں کی معرفت 
 ضرورت پڑ سکتی ہے۔داخل یا خارج ہونے کی 

 سرپرست اور مالقاتی کے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کریں۔  •
جسمانی چھوٹے عالقے میں نمائش کے لیے، آپ کے آجر پر 

دوری کی سہولت بہم پہنچانے اور زیادہ سے زیادہ گنجائش الگو 
کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش کا حساب کرنا الزم ہے۔ 

آپ کے آجر کو ان حصوں میں مزید مالزمین کو رکھنے کی 
کا سائز نافذ کیا ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع 

 جائے۔
 

گروپ ٹؤرز کو ایک ہی پارٹی کے ممبروں تک محدود رکھیں اور  •
یقینی بنائیں کہ گروپ کا میزان زیادہ سے زیادہ گنجائش سے کم ہو 

 جس میں کارکنان اور دیگر سرپرست اور مالقاتی بھی شامل ہیں۔
 

 زیادہ خطرے والی متعامل نمائشیں بند کریں۔ •
 

کے حصے تب تک بند کر دیں جب  لیکھبچوں کی نمائشیں اور  •
تک آپ کا آجر مختلف گھرانے یا پارٹی میں ہر بچے کے بیچ 

 نمائش اور سامان کی صفائی اور جراثیم کشی نہ کر دے۔
 

 مثالً، نمائشیں۔—عمومی حصوں میں ہینڈ سینیٹائزر رکھیں •
 

لیے پکنک فٹ کی دوری برقرار رکھنے کے  6پارٹیوں کے بیچ  •
کی جگہیں منتقل کریں یا اگر آپ انہیں منتقل نہیں کر سکتے ہوں تو 

 بند کر دیں۔
 

سرپرستوں اور مالقاتیوں کو مستعار دیے گئے ہیڈ سیٹس اور دیگر  •
آالت کا استعمال منقطع کر دیں۔ اگر واحد استعمال والے نقشے 
ور فراہم نہیں کر سکتے تو ہر استعمال کے بعد نقشوں کی صفائی ا

 جراثیم کشی کرنے کو یقینی بنائیں۔



 کے لیے تقاضے میڈیا پروڈکشن
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

کسی حصے میں انڈور تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے  •
زیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین، تک محدود کریں۔  50%

  ۔شامل ہیںکاسٹ اور کرو 
 

فٹ کی  6یقینی بنائیں کہ مالزمین، کاسٹ اور کرو تمام مقامات میں  •
فٹ کی دوری ممکن نہیں ہونے پر،  6دوری برقرار رکھتے ہیں۔ 

آپ کے آجر پر یہ یقینی بنانا الزم ہے کہ ہر کوئی فیس ماسک پہنتا 
سال سے اوپر ہو اور وہ طبی لحاط  2ہے، بشرطیکہ ان کی عمر 

 سے فیس کورنگ برداشت کرنے پر قادر ہوں۔
 

یقینی بنائیں کہ وہ مالزمین، کاسٹ اور کرو جنہیں دوسروں کے  •
بطے میں رہنا الزم ہے کام کے لیے رپورٹ کرنے ساتھ قریبی را

اور جب وہ سائٹ یا مقام موجود ہوں گے تو ایک بار  پہلےسے 
کے مدنظر جانچ  COVID-19 ہفتے میں کم از کم ایک بارپھر 

 کرائیں۔
 

جو بنیادی اعمال قریبی رابطہ اور فیس ماسک ہٹانے کے متقاضی  •
: ول طے کریںہوں ان کے لیے خطرے کو کم کرنے کے پروٹوک

جیسے، بال، میک اپ، وراڈ روب، ریہرسل کرنا، پرفارم کرنا، 
فلمانا۔ پرفارمرز ان سرگرمیوں کے لیے فیس کورنگ ہٹا سکتے 

ہیں لیکن ان سرگرمیوں کے بعد فیس کورنگ کو بدل دینا ضروری 
 ہے۔

 

یقینی بنائیں کہ قریبی رابطہ اور فیس ماسک ہٹانے کے متقاضی  •
 اوربنیادی عمال انجام دینے واال ہر کوئی اس وقت فیس کورنگ 

فیس شیلڈ یا حفاظتی چشمے پہنتا ہے جب وہ  سےیجآنکھ کا تحفظ 
پرفارمرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں میک اپ 

  شامل ہیں۔ آرٹس، ساؤنڈ ٹیکنیشینز، اسٹنٹ کوآرڈینیٹرز 
 

افرادی قوت کو صرف الزمی مالزمین، کاسٹ، اور کرو تک  •
محدود کریں اور غیر ضروری اہلکار جیسے دوستوں یا مالقاتیوں 

منوع قرار دیں۔ آپ کے آجر پر یہ یقینی بنانا الزم ہے کہ کو م
رسائی صرف الزمی افراد تک محدود کرنے کے لیے کافی 

 سیکیورٹی موجود ہے۔

پروڈکشن کے مقامات کو عوام الناس سے محفوظ رکھیں، جسمانی  •
دوری کے لیے معقول جگہ یقینی بنائیں، اور مناسب جراثیم کشی 

 یارات برقرار رکھیں۔اور صفائی ستھرائی کے مع
 

جگہ محفوظ رکھیں تاکہ مالزمین، کاسٹ، اور کرو کھانا کھاتے  •
وقت سماجی دوری پر عمل کر سکیں اور مشترک کھانے اور 

 مشروبات کو ممنوع قرار دیں۔
 

اگر گاڑی میں ایک سے زیادہ انفرادی سواریاں ہوں تو ہر کسی  •
 کے فیس کورنگ پہنے ہونے کو یقینی بنائیں۔

 

شخصی رابطہ کو زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک محدود کرنے کے  •
 لیے ڈیلیوری اور پک اپ کے لیے متعین حصے طے کریں۔

 

الئیو سامعین کو ممنوع قرار دیں االا یہ کہ وہ صرف بامعاوضہ  •
مالزمین، کاسٹ اور کرو پر مشتمل ہوں۔ آپ کے آجر پر سامعین 

 %25افراد یا سامعین کی گنجائش کے  100کو زیادہ سے زیادہ 
تک، جو بھی کم ہو، محدود کرنا اور یہ یقینی بنانا الزم ہے کہ ہر 

 فٹ کی دوری برقرار رکھتا ہے۔ 6کوئی تمام سمتوں میں 
 

• COVID-19  کے خالف مؤثر کے بطور امریکی ماحولیاتی تحفظ
( Environmental Protection Agency, EPA)ایجنسی 

ردہ پروڈکٹس کا استعمال کر کے میڈیا پروڈکشن کے نشان زد ک
کے تمام آالت اور ٹولز کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔ آالت 
اور ٹولز میں کیمرے، آئی پیس، لینس، مانیٹر اور ٹچ اسکرین، 

ڈولیز شامل ہیں۔ آپ کے آجر کو چاہیے کہ ہر استعمال کے دوران 
فائی اور جراثیم تمام پراپس، کاسٹیوم اور سیٹ کے سامان کی ص

کشی کرے اور استعمال کے دوران انہیں مبربند کنٹینر میں اسٹور 
 کرے۔ 

 

 
 

 
 
 


